
القطططع أن أيضا فقط, وبينا الظنيين بين ل ؟ حمد يا بين : التعارضالشيخ
الثبططوت قطعططي هططو مططا اللدلططة الدللة, فمن في ويكون الثبوت في يكون
قطعططي هططو مططا والدللططة, ومنططه الثبوت قطعي هو ما الدللة, ومنها ظني

نعم. الثبوت ظني الدللة
لللم (( والتي:  لقططوله وفاتططا يسمى النوم الكريمة: أن الية فوائد ومن

الللذي (( هللوتعططالى:  قططوله لططذلك )  ويشططهد) منامهللا فللي تمللت
).) بالنهار جرحتم ما ويعلم بالليل يتوفاكم

ولططو للمططوات بالنسططبة سريعا يذهب الوقت الكريمة: أن الية فوائد ومن
الوفططاة نظرنططا إذا أو الصططغرى الوفاة قسنا إذا والدهور, لننا اليام طالت

أولى, ولكن باب من الكبرى فالوفاة فيها الوقت ذهاب وسرعة الصغرى
كططان الططوقت, ومططن يسططتطيل فسوف قبره في يعذب كان من أن شك ل

يقططول: المنعططم فإن ذلك قصيرا, ومع حقه في الوقت يكون فسوف ينعم
تقم ل يقول: رب ومالي, والمعذب أهلي إلى أرجع حتى الساعة أقم رب

القيامططة, يططوم عططذاب مططن أهططون القبر عذاب أن يرى لنه الساعة, وذلك
العافية. الله نسأل
عليططه, ول لططه بعملططه, ل يؤاخططذ ل النائم الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
عليططه النططبي قططال فقططد وفاتططا النططوم سططمى لمططا اللططه لن ؟ يؤخذ أين من

مللن إل عمللله اسنقطللع السنسللان مات ( إذا:  والسلم الصلة
أجططر لططه يكتططب فهططل يصططلي أنططه النائم رأى فلو هذا  وعلى) اثلاثا

غيططر لنططه القتططل إثم عليه يكتب لم يقتل أنه رأى ل, ولو ؟ الصلة
. مكلف
ف اليطة هطذه فوائطد ومطن اك اللطه الكريمطة: وص والرسطال بالمس

ويرسل.  يمسك
أقساما: أحططدها تنقسم وجل عز الله صفات أن سبق فيما بينا وقد

الرحيم.  من والرحمة الغفور من كالمغفرة أسمائه من علم ما
؟ كيف ؟ السماء, مثل من وليس بذاته عليه نص والثاني: ما

...: الطالب
أسمائه, صططفة من ليس لكن عليه نص هذا العرش الستواء : مثلالشيخ
(( الصنع  ومثل)) العرش على استوى (( اثمالله:  أسماء من وليس
لمللا فعللال ربك (( إن )  والفعل) شيء كل أتقن الذي الله صنع
أشبهها.  ) وما) يريد
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عنططه, به يخبر والسنة, لكن الكتاب في يذكر لم وإن عنه به يخبر ما ومنها
ل فهططذا بططالله يليق ل قسمين: قسم إلى : ينقسم العلماء يقول أيضا هذا

عنه.   به الخبر يجوز
بططاب مططن أوسططع الخططبر بططاب بططه, لن بططأس ل فهذا كماله ينافي ل وقسم

اللططه تصططف أن قلنا: نعططم, لططك  مريد الله قائل: إن قال لو النشاء, فمثل
بكللم الللله (( يريدقططوله:  فططي بططالرالدة نفسططه وصططف الله لن به, أول
ل وصططف الرالدة أن )  وثانيططا) شلليئا أراد إذا أمللره (( إسنما) ) اليسر
وجل. عز الله كمال كماله ينافي
منتظمططة تكططون إنهططا حيططث اللططه أفعططال : كمططال الكريمة الية فوائد ومن

.)) مسمى أجل (( إلى:  لقوله محدلدة
مططن ؟ تؤخططذ أيططن الدنيا, مططن في أحد يخلد أن يمكن ل : أنه فوائدها ومن
له. غاية ل شيء إلى ) محدلد, ل) مسمى أجل (( إلى:  قوله
تططدل آيططات فيططه الوفططاتين مططن الحاصل هذا : أن الكريمة الية فوائد ومن
: لقططوله تططدبيره كمططال  سططلطانه كمططال وحططدانيته الله, كمططال كمال على

) .) يتفكرون لقوم ليات ذلك في (( إن
في (( إن:  لقططوله العلططم مفتاح وأنه التفكر على : الحث فوائدها ومن
فططي يكططون إنمططا ) والتفكططر) يتفكرون (( لقوم ؟ لمن))  ليات ذلك
حقيقططة في أو الصفات حقيقة في وصفاته, أما أسمائه ومعاني الله آيات

نعمططه  أي) اللله آلء فلي ( تكفروايططروى:  تتفكططر,  ولهططذا فل الذات
إلططى يططؤلدي اللططه ذات فططي التفكططر لن  وذلك) ذاته في تتفكروا ( ول

التعطيل, وهذا إلى وأحيانا التشكيك إلى أحيانا الظلم, ويؤلدي من غياهب
بها, الحاطة يمكن ل الذات, الذات في التفكر التعطيل أهل ضر الذي هو
جططانب فططي للطوقت, وهططو مضططيعة فيططه فططالتكفير به الحاطة يمكن ل وما

فططي اللططه آيططات فططي تفكططر النسططان, فططأنت عقيططدة علططى خطير الربوبية
مططا العليططة الططذات نفططس فططي المعنططى, أمططا حيططث من صفاته في أسمائه

.  المسألة هذه عن العراض يجب ولهذا ؟ تتصور ماذا تستطيع, تتفكر
)  (أم)) شللفعاء الللله دون من اتخذوا (( أم:  وجل عز الله قال ثم
والهمططزة, بططل بمعنططى أنهططا (بل) والهمططزة, أي بط تقدر منقطعة, ولهذا هنا

كططذلك, والمقابططل وهو المعنى لهذا مقابل هناك أن يفيد : منقطعة وقولنا
المنقطعططة بيططن الفططرق إلططى نحتططاج متصلة, وحينئذ تكون أن المعنى لهذا

علططى العربيططة اللغططة فططي تططأتي وجهيططن, بططل من بينهما والمتصلة, الفرق
فيهططا, معالدل ل (أم) المنقطعة أن بينهما ومنقطعة, الفرق متصلة وجهين

2



إلططى تحتططاج فإنهططا (أم) المتصططلة بخلف معططالدل فيهططا يططذكر ل أنططه بمعنى
)تنللذرهم) لللم أم أأسنذرتهم عليهم (( سواء:  تعالى معالدل, فقوله

تنذرهم لم أم (( أأسنذرتهم المعالدل لذكر ؟ متصلة, لماذا ؟ أيش هذه
يؤمنللون ل بللل تقللوله يقولون (( أم:  تعالى قوله )  طيب, ومثل)
فيهططا يططذكر لم تقوله, لنه أيقولون (بل) بل بمعنى منقطعة, لنها ) هذه)

منقطعة.  فتكون المعالدل
بمعنى أو, و(أم) المنقطعة بمعنى (أم) المتصلة : أن بينهما الثاني الفرق

جعططل ) لططو) تنذرهم لم أم أأسنذرتهم عليهم (( سواء (بل) والهمزة
بمعنى المنقطعة تنذرهم؛ لم أو المعنى, أنذرتهم هو هذا (أو) لكان بعدها

(( أم معنططا ما على الفرق هذا (أو) نطبق بمعنى (بل) والهمزة, وليست
: منقطعططة. أول تكطون ؟ تكطون ) فماذا) شفعاء الله دون من اتخذوا

(بل) والهمزة.  بط تقدر المعالدل. والثاني: لنها يذكر لم لنه
بمعنططى سوى, ل بمعنى سواه, لدون ) أي) الله دون من اتخذوا (( أم

هنططا اللططه, واتخططذ سططوى من أي الله لدون سوى, من لدون الرتبة, بل لدون
لدون مططن اتخذوا لدون, يعني الول: شفعاء, والثاني: من مفعولين تنصب

تقططديره محططذوف الول المفعططول : إن نقول أن شفعاء,  ويجوز آلهة الله
أنهططا يططدعون يعبططدونها معبططولدات اتخططذوا أنهم والثاني: شفعاء, يعني آلهة

إل سنعبللدهم (( مللا:  عنهططم تعططالى اللططه اللططه, قططال عنططد لهططم شططفعاء
اللهططة, هططذه يعبططدون بططأنهم ) فصططرحوا) زلفللى الللله إلللى ليقربوسنا

اللططه سططبحان وجل, ويططا عز الله إلى لهم مقربة تكون أن يريدون ولكنهم
مططن وهططذا ؟ اللططه إلططى ليقربططوك وسيلة فيهم الله عصيت بمن تتخذ كيف

سفههم. 
والشططفعاء"  بزعمهللم الللله )) عنللد  " (( شفاءوجل: عز الله يقول
مضططرة, لدفططع أو منفعططة بجلططب لغيططره يتوسططط مططن شفيع, والشفيع جمع

مططن بينهم الله يقضي أن والهم الغم أصابهم إذا الموقف لهل فالشفاعة
جلططب بططاب مططن يططدخلوها أن الجنططة لهططل المضرة,  والشططفاعة لدفع باب

منفعة بجلب ؟ بماذا لغيرك تتوسط أن الشفاعة, الشفاعة المنفعة, هذه
يشللفع (( من خيططر أنهططا شططك ل الشططفاعة أعنططي مضرة, وهططي لدفع أو

المططواطن, بعططض فططي ) إل) منهللا سنصلليب للله يكللن حسللنة شفاعة
شططفاعته حططالت من السلطان, فإن إلى يصل أن بعد الحد في كالشفاعة

الحططدولد بلغططت أمططره, وإذا فططي اللططه ضططالد فقططد اللططه حططدولد مططن حد لدون
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يعبططدون الذين الجماعة فهؤلء له؛ والمشفع الشافع الله فلعن السلطان
شفعاء. إنها يقولون الصنام

)) يعقلون ول شيئا يملكون ل كاسنوا لو أو (( قل:  تعالى الله قال
شططفاعة, غيططر ول شططفاعة ل  شيئا يملكون ل وهم شفعاء أتتخذونهم يعني
فتكطون النفطي سياق في نكرة ) وشيئا) شيئا يملكون (( ل:  قال وهنا

يملكططون ل كططانوا لططو : أو يقططول أن السططياق مقتضططى للعمططوم, وكططان
أبدا, شيئا تفيد ل الصنام هذه أن على ليدل بالعموم أتى الشفاعة, ولكنه

ل العموم, يعنططي في لدخولها الشفاعة سلبت قد تدفع, وهي ول تشفع ل
نعم.  غيرها ول الشفاعة يملكون

كاسنوا لو (( أو ) وهنا) يعقلون ول شيئا يملكون ل كاسنوا لو (( أو
النحططو علمططاء يقوله ما مرارا ذكرنا الهمزة, وقد بعد عطف حرف  فيها))

بعد العطف حرف جاء إذا ؟ قلنا ما يستحضر التركيب, فمن هذا مثل في
مططرارا لنططا سططبق ؟ إعرابططه فططي النحو علماء يقول فماذا الستفهام همزة

فططي وبارك, وأظنهططا زلد فقط, أربعة, رب ثلثة, ثلثة اثنين وتكرارا, واحد
. السورة نفس هذه, في لدروسنا
...:  الطالب
؟ سبق, (وأم).أو ما على عاطفا العطف حرف : أن الشيخ

...:  الطالب
مقططدر شططيء علططى العطططف مكانهططا, حططرف في الهمزة تكون : أو الشيخ
لكططوفيين, ا رأي والول البصططريين رأي الثططاني أن المقام, وذكرنا يناسب
أولططى, ؟ نعططم سططبق مططا على عاطف العطف حرف بأن القول أن وذكرنا

الشططيء يقططدر أن النسططان يسططتطيع ل أحيانططا التقططدير, ولنططه يكفيططك لنه
بعططدها عطططف, ومططا حططرف والططواو للستفهام الهمزة قال المناسب, فإذا

ل كللاسنوا لو (( أو:  هنططا طيططب. قططال اسططتراح سططبق مططا على معطوف
: تقول مقدر هذا العطف حرف أن يرى من رأي ) على) شيئا يملكون

يملكون.  ل كانوا ولو شفعاء أيتخذونهم
سططبق مططا عليططه والمعطوف عطف حرف : الواو يقول الثاني الرأي على
ل ) مططاذا) يعلقللون ول شلليئا يملكون ل كاسنوا لو (( أو الجملة من

تضططر, ول ل أحجططار تعبططدونها, فالصططنام أنكططم يعقلططون ل يعني ؟ يعقلون
حططالكم فططي جهلططة منططه, فهططم يططدخلون الشططفاعة مططن شيئا أيضا يعقلون
تستحقون. فيما وجهلة
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؟ لمن ) (قل) الخطاب) جميعا الشفاعة لله (( قل:  تعالى الله قال
ويصح, وهذا خطابه يتأتى من لكل أو وسلم وآله عليه الله صلى للرسول

وغيره.  وسلم عليه الله صلى النبي يشمل لنه الول من أعم الخير
(( لللله للخطططاب الهططل المخططاطب  أيهططا)) (( قللل:  يقططول طيططب

الحصططر, وطريقططه تفيططد خبريططة جملة الشفاعة  لله)) جميعا الشفاعة
... ؟ ال خ

...:  الطالب
يفيططد التططأخير حقططه لما تقديم التأخير, وكل وحقه تقدم الخبر : أن الشيخ

قططوله: فططي يملكهططا, واللم الذي فهو لغيره ل الشفاعة لله الحصر, طيب
فيهططا, يأذن أن يملك الشفاعة, أي يملك الذي هو  للملك, يعني)) (( لله

شروط:  ثلثة للشفاعة أن وتعالى سبحانه الله بين وقد
إل عنللده يشللفع الللذي ذا (( من:  تعالى الله قال إذنه الول الشرط

).  ) بإذسنه
يقللوم (( يوم:  تعططالى اللططه قططال الشططافع عططن : رضططاه الثاني الشرط
وقللال الرحمن له أذن من إل يتكلمون ل صفا والملكئكة الروح
).  ) صوابا

فللي ملللك من (( وكم:  تعالى له, لقوله المشفوع عن الثالث: رضاه
الللله يللأذن أن بعللد مللن إل شلليئا شفاعتهم تغني ل السماوات

الله رضا يشترط أنه على لدليل أيضا تكون ) وهذه) ويرضى يشاء لمن
)) ارتضللى لمللن إل يشللفعون (( ولتعططالى:  الشططافع, وقططال عططن

. نعم أ خ يا لنا ثلثة, عدها الشفاعة الله قبول فشروط
...:  الطالب
ألدلتها.  ثلثة, وعرفتم هذه والمشفوع الشافع : عن الشيخ

اللططه رسططول : يططا أقططول لططو الن ) طيب) جميعا الشفاعة لله (( قل
ل يشططفع ل ذلك, هططو يملك ل يجوز, لنه ل ؟ يجوز الله, هل عند لي اشفع

المجاهططدين الخوان بعض يفعله ما ذلك الله, ومن بإذن إل لغيرك ول لك
اللططه, لن عنطد لططي : اشططفع للثططاني منهططم الواحططد يقطول أفغانسططتان فطي

أصططحابه بعططض أو أقططاربه بعططض شهيدا, فتجد قتل إذا شفاعة له المجاهد
: قططال يملكططه, إذا ل ما سأله يجوز, لنه ل الله, هذا عند لي : اشفع يقول
بططأس, ل فططي شططفعه للططه, قططل: اللهططم ؟ لمن لي, يقول: الشفاعة اشفع
تسططأل,  هططذا فل يملططك ل ممططن الشفاعة, أما يملك ممن الشفاعة اسأل
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ن إل تسطأل فل للطه كانت لله, وإذا إذا محله, فالشفاعة غير في سؤال م
الله. 

مططن ) (جميعططا) حططال) جميعللا الشللفاعة لله (( قل:  تعططالى وقططوله
الجططواب: نعططم ؟ متعططدلدة  الشفاعة هل ؟ هنا الجمع معنى الشفاعة, فما

فططي الخططرة, شططفاعة فططي شططفاعة الططدنيا فططي متعدلدة, شفاعة الشفاعة
وجططل, كططل عططز للططه إل شططفاعة نعططم, فل ضرر لدفع في شفاعة نفع جلب

لشططخص, النسططان يططدعوا كططأن الدنيا في لله, الشفاعة تكون الشفاعات
(:  والسلم الصلة عليه النبي قال شفاعة فهي لشخص النسان لدعا إذا
ل رجل أربعللون جنلازته عللى فيقوم يموت مسلم رجل من ما

لخيططه النسططان  فططدعاء) فيه الله شفعهم إل شيئا بالله يشركون
الدنيا.  في شفاعة الله, هذه عند له شفاعة
العظمططى الشططفاعة أو الخططرة في معروف, الشفاعة الخرة في شفاعة

هططي سططواه, ومططا لحد تكون ول وسلم عليه الله صلى الله لرسول وهذه
مططن علمتططم كمططا المحشططر ذلططك فططي النططاس أن هي ؟ العظمى الشفاعة
هططواء, الشططمس أفئططدتهم أبصططارهم شاخصططة غططرل عراة حفاة النصوص

أحططد, ول علططى أحططد يلططوي بعضططهم, ل يلجططم ميل, العرق قدر منهم تدنوا
مططن فيلحقهططم القهططار؛ الواحد لله ؟ اليوم الملك بأحد, لمن أحد يستغيث

يشططفع مططن : انظططروا لبعض بعضهم يطيقون,  فيقول ل ما والكرب الغم
نططوح إلططى ثم آلدم إلى  فيذهبون...الموقف,  هذا من لنستريح الله إلى لنا
شططيء, علططى يحصططلون ول عيسططى إلى ثم موسى إلى ثم إبراهيم إلى ثم
منططه فيسططتأذن, يطلبططون وسططلم عليططه اللططه صططلى محمططد إلططى يططأتون ثم

والسططلطان عظيططم الملططك أول, لن الله من يشفع, يستأذن فل الشفاعة
الصططلة عليططه يسططجد لططه, ثططم فيأذن بالشفاعة له يأذن أن الله تام, يسأل

مططن فيططه عليه الله يفتح طويل طويل طويل سجولدا العرش تحت والسلم
بيططن يقضططي أن اللططه إلططى يشططفع قبل, ثم من يعرفه يكن لم من المحامد

الشططفاعة شططفاعته, هططذه اللططه فيقبططل الموقططف هططذا من ويريحهم الخلق
إل تكططون إليهططا, ول الحاجططة وشططدة لعمومهططا العظمططة الشططفاعة تسططمى

: تعططالى قططوله فططي لداخلططة وسططلم, وهططي وآلططه عليططه اللططه صلى للرسول
يحمططده المقططام هذا ) لن) محمودا مقاما ربك يبعثك  أن (( عسى

أمته.  غير من والذين أمته من والخرون, الذين الولون فيه
يططدخلها, أل استحقها منها, وفيمن يخرج أن النار لدخل فيمن شفاعة وفيه
منهططا, وفيمططن يخططرج أن لدخلهططا فيمططن نوعططان: شططفاعة الشططفاعة هططذه
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والشططهداء والصططديقين للرسططل عامططة, عامططة يدخلها, وهططذه أل استحقها
عامة.  والبشر والملئكة والصالحين

المعتزلططة ؟ المة, مططن هذه من الضلل طوائف من طائفتان ينكرها لكن
النططار فططي مخلططد الكططبيرة فاعططل يقولططون: إن لنهططم ؟ والخططوارج, لمططاذا

القضططاء هذا يتخلف فلن كذلك كان وقدرا, وإذا قضاء بذلك عليه يحكمون
طيب.  ؟ النار, أعرفتم من يخرجوا أن يمكن ول

يدخل, فيمططن أل النار استحق العظمة, فيمن الرابعة: الشفاعة الشفاعة
يخرج.  أن لدخل

أن اللطه أسطأل الصراط الناس عبر الجنة, إذا لدخول في الرابعة الشفاعة
الجنططة يططدخلون ل الصططراط عططبر سططليما, إذا يعططبره ممططن وإياكم يجعلني
أو النططار علططى الططذي الجسططر طرف وهي قنطرة عند يوقفون بل مباشرة
تنقيططة, قصططاص بعططض, وهططذا مططن لبعضططهم أعلططم,  فيقتططص اللططه غيرهططا

فططي اليططوم تخليططة, يعنططي قصاص القيامة عرصات في السابق والقصاص
قصاص فهو هذا الظالم, أما من للمظلوم بالعدل يقتص القيامة عرصات

وحقططد, لنططه غططل من قلوبهم في ما يزول حتى ؟ تنقية معنى تنقية, أيش
القضططاء ؟ والبغضططاء, صططح للحقططد مططزيل بحقططه للشططخص القضططاء ليططس

وربمططا, ربما نعم ؟ وبغضاء عداوة من قلبه في ما يزيل هل بحقه للنسان
العدوان هذا أثر بقي لكن  منه الن حقي وأخذت علي اعتدى أنا يكون قد
الموفططق ينكره, لكن أحد ل إخوان يا موجولد هذا ؟ كذلك قلبي, أليس في

لططو حططتى يبقططى أن لبططد الجططرح يبقططى, أثططر أن لبد زواله, إنما في يسعى
أن بقططع, لبططد فيططه يصير ؟ كان كما الشيء يعولد الجرح برئ إذا برئ, هل

اقتص إذا النسان, فهم قلب من لنفسه النسان اقتص ولو العدوان يؤثر
إلططى يحتططاجون الصططراط وعططبروا القيامططة عرصات في بعض من لبعضهم

غططل, مططن قلططوبهم في وما الجنة يدخلوا حتى قلوبهم وتصفى تنقية, تنقى
الجنططة يططدخلوا ل أيضططا بعططض مططن لبعضططهم اقتص وجه, طيب أكمل على

لهم, فيشططفع يشفع من البواب,  فيطلبون مغلقة الجنة مباشرة, يجدون
ليست لكن بالرسول خاصة خاصة, هذه وسلم وآله عليه الله صلى النبي

تفتططح أن خاصططة, فيشططفع الجنططة لهططل ؟ لمططن كبرى, لنها هي ما عظمى
عليططه هططو يططدخلها مططن وأول الجنططة أبططوب لططه, فتفتططح فيؤذن الجنة أبواب
يططدخلها مططا هططو, وأول الخلئططق من الجنة يدخل من والسلم, أول الصلة

النططبيين المططم, قائططد ثططم أول مباشرة, النططبيون النبياء بعد أمته المم من
المططة هططذه المططة, لن هذه المم وسلم, قائد وآله عليه الله صلى محمد
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المواقططف كطل فططي سطابقة لكنها الدنيا في الزمن في متأخرة الحمد ولله
الرخللرون : ( سنحللن والسططلم الصططلة عليططه النططبي الخططرة, قططال فططي

نحططن الحمططد وللططه العرصططات كططل  ففططي) القيامللة يللوم السلابقون
عرصططات فططي النططاس بين القضاء في الصراط على العبور في السابقون

كططل فططي القيامططة يططوم شيء, السابقون كل في الجنة لدخول في القيامة
الجنة.  شيء, فيدخلون

إذا (( حللتى:  النططار أهل في الله قال وجل عز الله كتاب في هذا وتأمل
إليهطا يصططلوا أن حيططن لها, من كارهون )  وهم) أبوابها فتحت جاءوها

جاءوها إذا (( حتى:  ل, قططال الجنططة لدعططا؛ يل, لدعططوهم البططواب تفتططح
)) (( وفتحللت:  قوله )  فأفالد) رخزسنتها لهم وقال أبوابها وفتحت

أهططل مططن قططال مططن أخطططأ الفتططح, ولقططد وبيططن مجيئهم بين شيئا هناك أن
أبوابهطا, فتحطت جاءوهططا إذا حطتى التقططدير وأن زائطدة هنطا الواو العلم: إن

يفططرق وجططل عز الله ؟ الله من الله بكلم أعلم أنتم الله : سبحان فنقول
(( إذا:  يقططول )  والجنططة) فتحللت جاءوهللا (( إذا:  يقططول النططار فططي

خطيططر, وكططذلك زائدة, هذا الواو هذه تقولون ) وأنتم) وفتحت جاءوها
اللغة في أن الثمانية, والدعى واو للثمانية, الواو الواو قال: إن من أخطر

لدليططل عنططدي باطلططة, قططال: ل الططدعوى الثمانيططة, وهططذه واو تسططمى واوا
مسلللمات منكم رخيرا أزواجا يبدله أن طلقكن إن ربه (( عسى
)  الططواو) وأبكارا اثيبات ساكئحات عابدات تاكئبات قاسنتات مؤمنات

وبكططر زيططد قططل: جططاء أجل ؟ هذا قال نقول: من ثمانية؛ وهذه الثمانية واو
؟ هطذا لطك قطال من الثلثة, وامشي؛ واو الثنين, وخالد, الواو واو ؟ الواو

هططذا محذوف, بينططت عليه المعطوف عاطفة, وأن هنا الواو أن فالصواب
الله صلى للرسول فيكون هذا السنة, وعلى ؟ من عليه, بينته المعطوف

والشفاعة العظمة خاصتان: الشفاعة شفاعتان وسلم وصحبه وآله عليه
الجنة.  لدخول في

أبططي عمططه فططي شططفاعته وهططي لغيره تكن لم به خاصة شفاعة أيضا هناك
فططي بالله, وهططو والعياذ والشرك الكفر على مات طالب أبو طالب, عمه

وعليططه نار من ضحضاح في فيه, فكان يشفع أن لنبيه أذن الله النار, لكن
الخاصة الشفاعة عذابا, إذا النار أهل أهون لدماغه, وهو منهما يغلي نعلن

وجططل عططز أنططواع, فططالله ثلثططة ؟ كططم وسلم وآله عليه الله صلى بالرسول
يشططاء من يعطيها الذي )  هو... ) جميعا الشفاعة لله (( قل:  يقول
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أنططت وراك اللططي هذا, هططذا ل ؟ الشروط أن بين يشاء, وقد ممن ويمنعها
. طيب

. له المشفوع عن ورضاه الشافع عن ورضاه : الذن الطالب
افع عن ورضاه : الذن الشيخ بطدأ لطه, وهطل المشطفوع عطن ورضطاه الش
أشططهد أنططا ل ؟ نمت ما تقول أنت ل ؟ كيف ؟ نمت ما أبدا ؟ يداعبك النوم
بس. نائم, البارحة أنك

...:  الطالب
بالله. يليق ل ما إل : فيجوز الشيخ

...:  الطالب
وجططه على الله أصف أن أريد ما النشاء, أنا من أوسع ل, الخبر : لالشيخ

وجططه علططى نفسططه به الله وصف ما الطلق, إل وجه على الطلق, ل, ما
موجططولد كلمططة عنه, يعنططي نخبر لكن الطلق وجه على نصفه الطلق, ما
أن يصططح السططنة, هططل فططي ول القرآن في ل موجولدة هي ما مثل, موجولد

قيططوم حططي إل يوجططد لططم أنه شك,  مع ل يصح نعم ؟ موجولد الله أن تقول
نعططم النططاس بعض أو الناس به يستنصر ما أكثر أن بصير, والعجيب سميع

الصططواب, هططذا  ما...موجولد,  : الله قال أحد عليه اعتدى موجولد, إذا الله
هذا عدل حكم الله ؟ ينصر مما هذا هل موجولد الله ساتر؛ ويا نعم أي نعم
ل وقد ينصرك قد ؟ ينصرك هل موجولد السلطان مثل ينصر, وإل الذي هو

النططاس: لبعططض نقططول نحن النصر, ولذلك تعني ل موجولد ينصرك, فكلمة
غيططر عططدل, اللططه حكططم موجططولد, قططل: اللططه الله تقل الكلمة, ل لهذه انتبه

ذلك. أشبه وما الظالم من ينتقم تعمل, الله عما غافل
وحللده الللله ذكر (( وإذا:  الرجيططم الشططيطان من بالله : أعوذ القارئ

مللن الللذين ذكللر وإذا بللالرخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت
والرض السللماوات فللاطر اللهم قل يستبشرون هم إذا دوسنه
فيلله كللاسنوا فيمللا عبللادك بين تحكم أسنت والشهادة الغيب عالم

معه ومثله جميعا الرض في ما ظلموا للذين أن ولو يختلفون
مللا الللله مللن لهم وبدا القيامة يوم العذاب سوء من به لفتدوا

ملا بهلم وحلاق كسلبوا ما سيئات لهم وبدا يحتسبون يكون لم
) .) يستهزكئون به كاسنوا
الشططيطان مطن بطالله الرحيطم, أعططوذ الرحمطن اللططه : كفاية, بسططم الشيخ
أو قلل شللفعاء الله دون من اتخذوا (( أم:  تعالى الله قال الرجيم
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محمططد (أم) هنا تكون )  ماذا) يعقلون ول شيئا يملكون ل كاسنوا لو
 ؟

(بل) . بمعنى منقطعة : هنا الطالب
(أم) المنقطعططة بيططن الفرق نعم. ما والهمزة بل بمعنى : منقطعة الشيخ

 ؟ محمد وعديلتها
: ... الطالب
. ... وغيرها نعم للمنقطعة (أو), مثل بمعنى : وتكون الشيخ

...:  الطالب
متصططلة, مثططال منقطعططة, طيططب ) هططذا) أجللرا تسألهم (( أم:  الشيخ

. نعم للمتصلة
...:  الطالب
). ) تنذرهم لم أم أأسنذرتهم عليهم (( سواء:  الشيخ
فيها الجملة ) هذه) جميعا الشفاعة لله (( قل:  تعالى : قوله الشيخ
 ؟ طريقه ما حصر

...:  الطالب
يططا للحصططر مفيططدا الخططبر تقديم كان لماذا الخبر, طيب تقديم : أيه الشيخ

؟. الله عبد يا الله
...:  الطالب
. لها مثال هذا يعتبر قاعدة هذا, فيه في قاعدة عندكم ل : ل الشيخ

. الحصر يفيد التأخير حقه ما : تقديم الطالب
(( لللله:  طيططب. قططوله الحصططر يفيططد التططأخير حقططه مططا : تقططديم الشططيخ

ل ؟ ال خ شططفاعات هنططاك أن تفيططد جميعططا ) كلمططة...) جميعا الشفاعة
. نعم أي وراء الذي

. خاصة شفاعة الشفاعة : أنواع الطالب
؟ وسلم عليه الله صلى بالرسول الخاصة الشفاعة هي : ما الشيخ

. الجنة لدخول في : الشفاعة الطالب
؟ واحدة, والثانية هذه الجنة يدخلوا أن الجنة أهل في : شفاعتهالشيخ

... الموقف لهل : الشفاعة الطالب
يقضططى أن الموقططف أهططل فططي العظمططة الشفاعة : أحسنت, وهي الشيخ

. بينهم, نعم
. طالب أبي لعمه : الشفاعة الطالب
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اللططه صططلى بططالنبي خاصططة هذه طالب, طيب أبي لعمه : الشفاعة الشيخ
؟ خالد به خاصة عمه في الشفاعة أن على لدليلنا هو ما وسلم وآله عليه

فللي لكللان أسنللا ( لول:  وسلم عليه الله صلى النبي  قول...:  الطالب
 .)  النار غمرات

به خاص أنه على الدليل هو ما فيه, لكن شفع أنه على لدليل : هذا الشيخ
 ؟

) .) ارتضى لمن إل يشفعون (( ول:  تعالى : قوله الطالب
ل  واللططه)) ارتضللى لمللن إل يشفعون (( ول:  تعططالى : قولهالشيخ

تنفعهللم (( فمللا:  .وقططوله هططذا فيسططتثنى للكططافر يشططفع أن يرتضططي
به.   خاص فهو إذا مستثنى )  وهذا) الشافعين شفاعة
إليلله اثللم والرض السللماوات ملللك (( للله:  تعططالى : قططولهالشططيخ

. الله شاء إن )  نستمر) ترجعون
ملللك (( للله الجديططد الططدرس ابتططداء فططي الن ونحططن تعططالى اللططه قططال

وهططو حصر فيها الجملة ) هذه) ترجعون إليه اثم والرض السماوات
)) السللماوات ملك (( له الخبر قدم التأخير, فهنا حقه ما تقديم بدر يا

ملططك ) يشططمل) والرض السللماوات (( ملكلغيره.  وقوله:  ل يعني
فيهما, يتصططرف التصرف وملك والرض السماوات ذات ملك أي الذوات

وهطو تطزول أن يمسططكهما الططذي وهططو أوجدهما الذي يشاء, فهو كما فيهما
. الساعة قيام عند ويفنيهما يتلفهما الذي وهو فيهما ما يدبر الذي
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